REGLEMENT

Gemeenteraad van 25-02-2021

REGLEMENT BETREFFENDE HUUR OF KOOP VAN PARASOLS VOOR DE UITBATING VAN
EEN TERRAS

Art. 1
Elke horeca-uitbater van een zaak gelegen op het grondgebied van Tienen kan, onder de voorwaarden in
onderhavig reglement bepaald, van de stad één of meerdere parasols van het Belgische merk Symo, type
Quattro parasol en uitgevoerd in ecru doek, huren of kopen voor de uitbating van een terras.
Art. 2
De horeca-uitbater die een parasol wenst te huren of te kopen, deelt dit schriftelijk mee aan de stad (per brief
gericht aan het college van burgemeester of schepenen of per e-mail gericht aan
integraleveiligheid@tienen.be), met opgave van de keuze tussen huur of koop, het aantal en de duurtijd van
de huur.
Art. 3
Indien er nog parasols ter beschikking zijn, wordt een overeenkomst tussen de stad en de horeca-uitbater
ondertekend. Vervolgens deelt de stad aan de horeca-uitbater de plaats, de datum en het uur mee waarop
(de) parasol(s) kunnen afgehaald worden.
Art. 4
De horeca-uitbater betaalt voor de huur van één parasol 50 euro per maand. De aankoopprijs van één
parasol bedraagt 1367 euro exclusief BTW (optie beschermhoes 199 euro excl. BTW en parasolvoet aan 387
euro excl. BTW). Indien de horeca-uitbater na de periode of periodes van huur wenst over te gaan tot
aankoop, betaalt hij de aankoopprijs verminderd met de huur die hij reeds voldaan heeft.
Art. 5
Tijdens de huurperiode dient de horeca-uitbater (de) parasol(s) regelmatig te reinigen, alsook veilig te
stockeren bij onweer of storm. Elk mankement aan de parasol dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden
aan de stad. Indien dit mankement niet te wijten is aan nalatigheid of fout van de horeca-uitbater, zal de
parasol, indien mogelijk, vervangen worden.
Art. 6
Bij het einde van elke huurperiode, behoudens in geval van verlenging van huur, dient de horeca-uitbater (de)
parasol(s), gereinigd en in goede staat, terug te bezorgen aan de stad. Hiertoe wordt een afspraak gemaakt
met de dienst integrale veiligheid - 016/805 776).
Art. 7
Onderhavig reglement treedt in voege op 15 maart 2021.

